
؛  ومن الناس من يكون ظاهريا حمضا ال ينظر إىل مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة اليت يقصد ا إصالح اخللق

فتجد مثال  يريد أن ينفذ شيئا من املسائل الذي ال تعرت ذات شأن كبري يف اإلسالم وإن فات بذلك مصلحة 

واملباينة بني املسلمني؛ وهلا أمثلة كثرية ممكن تفهموا؛ عظيمة كبرية؛ منها مسائل اخلالف اليت يظهر فيها النزاع 

جتد مثال بعض الناس يقول البد أن ننفذ هذا الشيء وإن كانت السنة وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق املسلمني 

قلوب؛ ، مبين على اإللفة وائتالف ال وعداوم والبغضاء بينهم ال ينظر إىل أن الشرع يف احلقيقة مبين على اإللفة

؛ النجش؛ اخلطبة على خطبة أخيه ، أشياء كثرية  حرم البيع على بيع مسلم ألن ذلك يؤدي إىل العداوة والبغضاء

؛ وأن املسائل اجلزئية  إذا تأملتها وجدت أن هذا الشرع يرمي إىل أن يأتلف الناس وتتفق القلوب واحتاد األهداف

لوم إذا تركت األدىن لألعلى؟ ليس عليك لوم بل لك املدح؛ إذا خيف منها الفتنة ترتك؛ واحلمد هللا هل عليك 

اللوم أن تفعل األدىن لتفرط يف األعلى هذا اللوم؛ وهلذا نعلم علم اليقني أن الصحابة أفقه منا بكثري وأقوم منا يف 

أجل أعماهلم وأم أشد من حبا لشريعة اإلسالم ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض يف أمور ال يروا لكن من 

املصلحة واتفاق القلوب؛ وال خيفى عليكم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة وبنائه على 

، خوفا من الفتنة؛  براهيم مع أن هذا هو الذي يتمناه وهو الذي هم به خوفا من أيش؟ خوفا من الفنتإقواعد 

؛ كان يصوم يف  لسالم يرتك ما حيب ملصلحة الناسألن قريشا كانوا حديث عهد بالكفر؛ وكان عليه الصالة وا

، أفطر بعد العصر ورفع املاء ـ وهو على بعريه ـ على  ؟ أفطر السفر وملا قيل إن الناس قد شق عليهم ماذا فعل

؛ والصحابة رضي اهللا  ؛ ما قال واهللا أنا صائم وما بقي إال جزء بسيط أريد أكمل فخذه وشربه والناس ينظرون

الفة عثمان بقي رضي اهللا عنه سبع أو مثاين سنوات يقصر الصالة يف مىن؛ كم بقي يف اخلالفة ؟ اثنيت عنهم يف خ

؛ بعد مضي أكثر خالفته رأى عليه الصالة والسالم لسبب من األسباب أن يتم الصالة فأمت فبلغ  عشرة سنة

وسلم وأبو بكر وعمر وأنت يف أول ذلك من بلغ من الصحابة فأنكروا عليه قالوا كيف ؟ الرسول صلى اهللا عليه 

حىت إن ابن مسعود ملا بلغه ذلك اسرتجع قال: إنا هللا وإنا إليه راجعون، كأنه ؟  خالفتك تقصر الصالة واآلن تتم

أمر كبري ومع ذلك يصلون خلفه، يصلون أربعا مع اعتقادهم أا خالف السنة؛ أليش؟ من أجل احتاد الكلمة 

؟ قال: اخلالف شر؛ هذا  مسعود قيل: كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه أربعا وعدم التفرق؛ وملا سئل ابن

، هذه الشريعة ؛ أما أن يتفرق الناس ويتخاصمون وال يعاملون بالعدل ويقال قويل هو احلق  الفقه واهللا هذا الفقه

على الشرع  وقولك احلق وأنت خمطئ فهذا ليس من طريق الشرع هذا خالف الشرع وإن زعم من متسك به أنه

وأنه هو الذي باحلق وأنه هو املعصوم فإن دعواه هذه هي اليت جعلته خمطئا؛ من ادعى العصمة فأول زلل زل به 

أن مجيع الرسل متفقون طيب من فوائد اآلية الكرمية:  أيش؟ إدعاء العصمة وأنه على صواب وغريه على خطأ .



ألا مادام كلمة سواء بيننا وبينهم معناه أا  )) به شيئاأن ال نعبد إال اهللا وال نشرك  ((على هذه الكلمة 

ال نعبد إال اهللا وال نشرك  ((؛ وهذا هو الواقع أن مجيع الرسل متفقون على هذه الكلمة  عندهم كما هي عندنا

)) هل خلقا الذي  واإلنس إال ليعبدون وما خلقت الجن ((بل إن اهللا قال يف كتابه العظيم:  ؛ )) به شيئا

؛ ما خلقوا ليتمتعوا بالدنيا  ، لعبادة اهللا لقوا من آدم إىل ومن قبل آدم يف اجلن ما خلقوا إال هلذا األمر العظيمخ

؛ الغريب يعين ابن آدم نظره  ؛ ومع هذا إذا عبدوا اهللا صلحت دنياهم ، ال؛ ولكن لعبادة اهللا لينالوا الشهوات

لكن ال يلزم من صالح الدنيا صالح الدين بل إا رمبا إذا  ؛ قاصر، الغريب أنه إذا صلح الدين صلحت الدنيا

واهللا ما الفقر أخشى عليكم وإنما  ائتين ا أكثر من الدين فسد الدين كما قال الرسول عليه الصالة والسالم: (

من  . ) ا من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهمأخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسه

وال يتخذ  ((؛ لقوله:  اآلية الكرمية أيضا: أن احلكم هللا بني الناس؛ وأنه ليس ألحد أن يشرع من دون اهللافوائد 

، احلكم بني الناس  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن احلكم والعبادة مقرتنان . )) بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا

 )) وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا اهللا )) (( نعبد إال ال ((؛ ألن اهللا قرن بينهما  والعبادة مقرتنان

ألنك أنت لن تعبد اهللا إال بشريعته؛ إذا يلزم أن يكون املشرع من؟ اهللا املعبود؛ مادمت تعبد اهللا فلن تعبد اهللا إال 

؛ إذا   لوا إيل؛ ألنه سن طريقا أو وضع طريقا قال اسلكوا هذا لتص ؛ وإذا فاملشرع هو املعبود الذي يعبد بشريعته

فإن من  )) أال يتخذ ((و قوله:  )) أال نعبد ((خيالفه فلن يوصل إىل اهللا؛ وهذا وجه التالزم بني قوله:  كل طريق

ومن  اختذ ربا من دون اهللا يتبعه يف التحليل والتحرمي فإنه مل يعبد اهللا؛ ألن عبادة اهللا ال تكون إال مبوافقة الشرع .

من  ؛ تؤخذ من أين؟ من دعى الناس إىل حل أو حرم لكن بإذن اهللا وشرعه فهو على حق فوائد اآلية الكرمية: أن

 ؛)) من دون اهللا ((؛ قال:  )) وبس ال يتخذ بعضنا بعضا أربابا ((؛ انتبهوا ما قال:  )) من دون اهللا ((قوله: 

؛ وإمنا بينت  أدعك أن تتخذين ربالكن بإذن اهللا أقول هذا شرع اهللا فإنين مل  فأما إذا دعوتك إىل حل أو حترمي

   وجل . ؟ اهللا عز لك الطريق لتتخذ الرب من

 ما حكم من إذا بني له احلق قال: علماءنا يفعلونه أأنت أعلم منهم ؟   السائل :

)) هذه  إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون هؤالء فيهم شبه ممن قال اهللا فيهم: (( الشيخ :

؛ لكن قد ال يالم عليه العامي ألنه ال يثق منك وهذا هذه النقطة أظن أننا حبثنا ا املرة وقلنا:  الواقع خطرية يف

، أو املستهزئ مبن حيمل الشرع ما ميكن يطلق عليه الكفر؛  إن املستهزئ بالشرع ال ميكن أن نطلق عليه الكفر

، إذا رأوا هذا الرجل يعمل   قبلوه وقالوا هذا خالصألننا جند العامة اآلن إذا قال فالن من الناس هذا شرع اهللا



؛ بل إن بعض الناس من شدة  بشيء على أنه عبادة تبعوه؛ لكن لو يصدر القول من غريه ما يقبلونه ما يثقون به

؛ لكن لو قاله  عناده وبغضه لآلخرين يقول مثال ألوالده: إن عملتم ذا فأنا أضربكم وأهجركم وأفعل و أفعل

؛ لكن  ا الرجل أخذ به؛ هؤالء العامة رمبا يعذرون من بعض الوجوه إذا قال واهللا علماءنا ما قالوا هكذاغري هذ

؛ ال طلبة العلم ما هلم حق، وال هم طلبة العلم، طالب العلم  ، يسريهم مثل هؤالء ينبغي أن اإلنسان يسريهم

؛ نقول  لعلم هو الذي يريد الوصول إىل العلمالذي يريد الوصول إىل العلم وذاك مقلدا ما هم طلبة علم طالب ا

؟ هات ونأيت بالدليل الذي عندنا، كلمة  تعال تفضل أنت اآلن حتاج ؤالء العلماء عندك دليل على ما قالوه

وجل هنا؛ هذا إذا كان طالب علم أما إذا كان عامي فالعامي جيبوا عليه شوي شوي  سواء مثل ما قال اهللا عز

  ، العرب النافرة .مثل العرب النافرة

ما حكم من أراد يرد على أحد العلماء فيما أخطأ فيه رد من خالل االت واجلرائد وغريها من وسائل  السائل :

  اإلعالم . . ؟

هذا من الغلظ، واحلقيقة أن هذا الفعل فيه مضرة من ثالثة وجوه: الوجه األول أا مضرة على الكاتب؛  الشيخ :

بالشخص اآلخر يرون أن هذا خمطئ ويقل وزنه عندهم؛ وفيها أيضا إضعاف للثاين املردود عليه ألن الذين يثقون 

إضعاف له؛ ومعلوم أنه إذا ضعف منازل األمة يف األمة ضاعت األمة ألن العلماء هم القادة؛ فإذا ضعفت 

؛ فيها أيضا إضعاف  ا راعيمنازهلم عند العامة ضاعوا وصاروا كاإلبل اليت ليس هلا راع أو كاألنعام اليت ليس هل

خطأ  من ه؛ ألن العامل الذي رد أو املردود عليه إذا قال قوال غري هذه املسألة شكه الناس قالوا لعل هذ للشرع

فالن أو لعل هذا من خطأ فالن؛ فصارت فيه مضرة من ثالثة وجوه؛ والواجب على العلماء فيما بينهم إذا أحد 

؛ مث لو فرض أنه أصر  ناقشونه إن كان الصواب معنا يتبعه وإن كان معه يتعبهمن الناس أخطأ أن يتصلوا به في

؛ ألن مسائل االجتهاد الرد  على ما هو عليه وله وجه ألن املسألة مسألة االجتهاد فال يرى أن يرد عليه أبدا

اس حسب ما واألخذ واملناقشة فيها بني العامة الشك أنه ضرر خصوصا يف هذا الوقت اآلن العلماء فيه أن

؛ أليش؟ ألم  مسعت فيه أناس اآلن يدعون إىل التقليل من شأن العلماء والكالم فيهم يف االس ويف كل شيء

؛ فصاروا مثل الزعماء اآلخرين الذين عرضوا دعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا فقدوا  فقدوا الزعامة اليت يريدوا

؛  ما يريدون إال أن يضعفوا اجلانب اآلخر؛ وهذا على خطر عظيم جدا زعامة اليت يريدوا ليس هلم سبيل إىل

فأنا أرى أنه إذا وجد خطأ من أي عامل يكون واإلنسان غري معصوم اإلنسان خيطئ ورمبا ال يتبني له اخلطأ إال 

صارت باملناقشة أنه يتصل به ويبحث معه فإن تبني احلق وجب على من تبني له احلق أن يتبعه وإن مل يتبني 



كل العلماء خملفني من عهد الصحابة إىل يومنا هذا؛ أما األخذ والرد واالشتغال   املسألة فيها مسارا لالجتهاد

   .باألخذ والرد هذا يضيع، يضيع أوقات كثرية

أحيانا يأيت السؤال على شكل: ما رأي الشرع أو ما حكم الشرع يف نظركم واملفيت قد جييب خطأ أو   السائل :

  ينسب اخلطأ إىل الشرع على حسب السؤال ؟ صواب لكن

؛ أنا أحدهم الذين يتكلمون يف هذا الربنامج أاهم ال ال، هم إذا قالوا ما رأي الشرع ننهاهم عن هذا الشيخ :

؛ قل: ما رأيك؛  عن هذا قلت ال تقولوا ما رأي الشرع؛ أنا لست معربا عن الشرع ما أنا برسول معصوم عن اخلطأ

، وخطئي ليس على الشرع،  ؛ أنا أرى يف الشرع أنه يديل يقول كذا وأخطئ وأصيب رع يف نظركأو ما رأي الش

  خطئي مين أنا  .

  ؟ ضل املناظرة لنرد دون الكتابةهل يؤخذ من اآلية أن أف السائل :

تكون يف نشوف ما كملنا اآلية؛ على كل حال املسألة املناظرة قد تكون كما قلت يعين وجها لوجه وقد  الشيخ :

  املراسلة ختتلف األساليب ترجع إىل املصلحة .

إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إال اهللا وإن  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ بسم اهللا الرمحن الرحيم 

اهللا لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن اهللا عليم بالمفسدين قل يا أيها الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 

بينكم أن ال نعبد إال اهللا وال نشرك باهللا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا و 

براهيم والذين وما أنزل في التوراة واإلنجيل إال من بعده إقل يا أهل الكتاب لم تحاجون في  بأنا مسلمون

 يعلم وأنتم اجون في ما ليس لكم به علم واهللاأفال تعقلون هاأنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم تح

براهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس إال تعلمون ما كان 

. أظن  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا واهللا ولي المؤمنين ))

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء)) ؟ أخذنا منها سبع  ((أننا أخذنا الفوائد املستنبطة من قوله تعاىل: 

: أمر الرسول عليه الصالة والسالم أن األوىل )) فوائد ؟ إلى قوله: ((ال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا

 الثانية: التنزل مع اخلصم إللزامه باحلق . )) قل يا أهل الكتاب ((يدعوا أهل الكتاب إىل هذه الكلمة ؛ لقوله: 

  الثالثة: وجوب استعمال العدل يف املناظرة حىت مع العدو. )) سواء بيننا وبينكم ((؛ كيف ذلك ؟لقوله: 



شرع واخلامسة: أن احلكم هللا بني الناس وأنه ليس ألحد أن ي الرابعة: أن مجيع الرسل متفقون على هذه الكلمة .

يتخذ بعضنا  ((: وقوله:  )) أال نعبد ((السادسة: احلكم بني الناس والعبادة تقرتنان؛ لقوله تعال من دون اهللا ؟.

 ((الناس إىل حل أو حرم لكن بإذن اهللا وشرعه فهو على حق؛ تؤخذ من قوله:  االسابعة: أن من دع . )) بعضا

 )) فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ((. قال اهللا تعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم )) . من دون اهللا

 ((من فوائد هذه اآلية: أنه إذا توىل اخلصم بعد إقامة احلجة عليه فإنه يعلن له بالرباءة منه والتزام احلق؛ لقوله:  .

خالفا للضعفاء  ومن فوائدها: أنه ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه وأن يعلنه ويشهره )) . اشهدوا بأنا مسلمون

الذين عندهم ضعف الشخصية وقلة الدين الذين يتسرتون بدينهم خمافة أن يعريوا به حىت إن بعضهم كما قيل يل 

، يقول أخشى أن أنسب إىل الدين ـ والعياذ باهللا ـ وهذا يدل على قلة اإلميان وعلى  خيجل أن يصلي بني الناس

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: إشهاد  خر به ويعتز به .ضعف الشخصية وأن اإلنسان ليس عنده رصيد يفت

)) ملا يف ذلك من الغضاضة عليه  اشهدوا بأنا مسلمون اخلصم على احلال اليت يكون عليها خصمه؛ لقوله: ((

الظاهر أن  براهيم ))إيا أهل الكتاب لم تحاجون في  ((مث قال اهللا تعاىل:  وكسر جربوته وعدم انقياده للحق .

)) ويعين م اليهود  يا أهل الكتاب ((وجل؛ يقول:  اآلية منفصلة عما قبلها وأا من كالم اهللا عزهذه 

؛ ووصفوا وحدهم بذلك ألم هم الذين بقيت كتبهم قائمة يهتدى ا إىل أن بعث النيب صلى اهللا  والنصارى

؛ وكلنا يعلم أن قوله: مل اسم  والتوبيخ)) االستفهام هنا لإلنكار  براهيمإلم تحاجون في ؛ قوله: (( عليه وسلم

عم  ((؛  استفهام جمرور بالالم وما االستفهامية إذا جرت باحلرف فإا حتذف ألفها " مل " ما فيها ألف

، هذه أيضا ما فيها ألف وتغريت على من أجلها ألن على تكتب ألفها  )) ما فيها ألف؛ عال م تفعل يتساءلون

لم  ((قوله:  . ؛ طيب ما استفهامية كتب ألفها أيش؟ ألفا عال م مثل عالمةياء؛ لكنها إذا دخلت على 

)) أي ختاصمون؛ ومسيت املخاصمة حماجة ألن كل واحد من املتخاصمني يديل حبجته يريد أن خيصم  تحاجون

براهيم إدينه، وليس املراد يف ذاته ألن  )) أي يف شأنه، ويف حاله ويف براهيمإلم تحاجون في  صاحبه؛ وقوله: ((

ومن   . )) لم تحاجون فيه( ؛ لكن حماجة يف شأنه وحاله ( عليه الصالة والسالم بشر متفق عليه وال حماجة فيه

م؛ براهيإول األول: إدعائهم أم على ملة ؛ الق كيفية هذه احملاجة ؟ كيفية هذه احملاجة على قولني ألهل العلم

يم والنصارى يقولون حنن على ملة براهإ؛ اليهود يقولون حنن على ملة  هيمبراإفهم كلهم يقولون حنن على ملة 

دين اليهود، براهيم يهودي على إاجون فيه ألن اليهود يقولون إن ؛ الوجه الثاين وهو القول الثاين: حي براهيمإ

لذي ؛ ألن الوجه ا ؛ وهذا الوجه عكس الوجه الذي قبله براهيم نصراين على دين النصارىإوالنصارى يقولون إن 

وننظر اآلن سياق اآلية ما  . براهيم على دينهمإبراهيم؛ وهذه هذا الوجه يدعون إقبله يدعون هم أم على دين 



كيف ه )) براهيم وما أنزلت التوراة واإلنجيل إال من بعدإلم تحاجون في  ((؛  ن هذين الوجهنيالذي يؤيد م

؟ كيف احملاجة ؟ وكيف يكون هيم براإ ننا أو تقولون إننا حنن على دينبراهيم على ديإحتاجون فيه وتقولون إن 

براهيم على دينكم واإلجنيل مل ينزل بعد أيها إا اليهود؟ وكيف يكون راهيم على دينكم والتوراة مل تنزل بعد أيهإب

براهيم؛ أو على دين التوراة إاإلجنيل واإلجنيل ليس هو دين لى من إنكم على دينه وأنتم ع النصارى ؟ أو تقول

فيكف حتاجون يف  )) ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعةبراهيم له شرعة خاصة (( إبراهيم؛ إليست هي دين 

يها املتمسكون براهيم على التوراة أو على اإلجنيل أو تدعون أنكم أيها املتمسكون بالتوراة أو أإذا؟ تدعون أن ه

؛   ، هذا هوس وسخاء  هوس؛ وهذا عقل وإال براهيم مع أن التوراة واإلجنيل إال من بعدهإباإلجنيل على دين 

ل نزل على من؟ على ؛ واإلجني براهيم على دين كتاب مل ينزل بعد ؟ التوراة نزلت على موسىإكيف يكون 

)) واهلمزة  أفال تعقلون ((؟ وهلذا قال:  على هذا براهيمإبراهيم بأزمنة كثرية فكيف يكون إعيسى وهم بعد 

 ((؛  ؛ وهذا فيه غاية اللوم والتوبيخ للتوبيخ استفهام للتوبيخ يعين أفال يكون لكم عقول تعقلون ا ما تقولون

هي  )) تأيت يف القرآن كثريا وقد مر علينا أن فيها لعلماء النحو قولني والشميمري يبينهما لنا ؟ ويش أفال تعقلون

   )) يف إعراا ؟ أفال تعقلون فيها قولني ((

  ؛  اهلمزة لالستفهام الطالب :

   ؛ اإلعراب ما هو معىن املعىن هو التوبيخ واضحال يا أخي قوالن القول األول ؟  الشيخ :

  ؛  ؛ فاء للتنبيه اهلمزة لالستفهام  الطالب :

  نسيت ؟ نسيت أو مل مير عليك ؟  الشيخ :

  ؛  علي مل مير الطالب :

  مل مير عليك؟ طيب نعم يا وليد ؟ الشيخ :

   ؛ أهلزة تقدمت على الفاء واألصل فأال تعقلون الطالب :

  يعين هو الوجه األول؛ اصرب هات وجه األول قطعية ما فهمنا شيئا اآلن ؟  الشيخ :

  ؛  الوجه األول: اهلمزة لالستفهام وقدمت ألن االستفهام له صدارة الطالب :



  والفاء ؟  الشيخ :

  الفاء عاطفة؛  الطالب :

  على أيش؟  الشيخ :

  على ما قبلها؛ على ما قبلها،  الطالب :

  وأصله ؟ أصله على هذا الوجه على هذا القول ؟  الشيخ :

  فأال تعقلون؛  الطالب :

  طيب هذا وجه، القول الثاين ؟ الشيخ :

   ؛ أغفلتم فال تعقلون أن اهلمزة زائدة وأا معطوفة على فعل حمذوف يعين الطالب :

  ؛ طيب هو حل النصف نعم يا حيىي ؟ ، هذا قول من ؟ قول وليد يعين اهلمزة زائدة  الشيخ :

   اجلملة حمذوفة؛ الطالب :

  لكن هو قال اهلمزة زائدة ؟   الشيخ :

  ال ليست زائدة؛  الطالب :

  أيش هي ؟  الشيخ :

   هي استفهامية؛ الطالب :

  استفهامية أي نعم؛ لكنها داخلة على مجلة حمذوفة التقدير ؟   الشيخ :

  أغفلتم فال تعقلون أو ؛  الطالب :

  أغفلتم ال ما هو ضد العقل ؟  الشيخ :

   اجلنون؛ الطالب :



  . أي أو السفه  الشيخ :

قدمت اهلمزة )) إذا فيها وجهان؛ الوجه األول: أن اهلمزة لالستفهام والفاء للعطف لكنها  أفال تعقلون ((

لالستفهام عليها ألن هلا الصدارة؛ وعلى هذا فال حاجة إىل تقدير ألن اجلملة تكون معطوفة على اجلملة اليت 

، والذي يناسب هنا  قبلها ؛ والوجه الثاين: أن الفاء حرف عطف وأن املعطوف حمذوف يقدر مبا يناسب السياق

)) املراد بالعقل هنا عقل الرشد  أفال تعقلون ((وقوله:  . ))أفال تعقلون  ((أسفهتم مثال ألن العقل ضد السفه 

وليس عقل اإلدراك؛ ألن هؤالء عندهم عقل إدراك؛ والفرق بينهما: أن عقل اإلدراك مناط التكليف؛ وعقل 

؛ وعقل اإلدراك يكون به  ؛ يعين مبعىن أن عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العاقل الرشد مناط التصرف

؛ وهلذا يقال للرجل العاقل الذكي إذا أساء يف تصرفه يقال: هذا جمنون؛ هذا غري عاقل  التكليف إىل العقلتوجيه 

؛ طيب امل هنا يف حق هؤالء أي العقلني ؟ يعين أفال  مع أنه من حيث عقل اإلدراك عاقل وإال غري عاقل ؟ عاقل

هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم هاأنتم  ((وجل:  مث قال اهللا عز يكون لكم عقل ترشدون به ؟ .

 هاأنتم هؤالء ((؛  أوال اإلعراب يف هذه اآلية ألن فيها شيء من اإلشكال )) تحاجون فيما ليس لكم به علم

؛ والتقدير: هاأنتم يا هؤالء  هاء للتنبيه وأوالء منادى )) هؤالء ((؛ و أللتنبيه، وأنت ضمري منفصل مبتد ها ))

ما  )) فلم تحاجون ((نقول فيها قولني:  )) فلم تحاجون فيما لكم به علم (( علم .حاججتم فيما لكم به 

أوال التنبيه هنا حسن وذلك ألنه  )) هاأنتم هؤالء (()) من حيث اإلعراب؛  لم تحاجون قلنا يف قوله: ((

بيهه؛ ألنه خياطب قوما لزمهم بعدم العقل؛ والذي ليس عنده عقل ينبغي أن يصدر اخلطاب له مبا يقتضي تن

إشارة  هؤالء )) ((غافل، غافل تصرفه تصرف انون فاحتيج إىل أن ينبه فلذلك أتى اء التنبيه؛ مث إن قوله: 

ال ال، حيتاج إىل اشتباه يا مجاعة؛ إذا كان للبعد يقر ن  إشارة قرب وإال بعد ؟ )) هؤالء ((بعد وإال قرب؟ بعد؛ 

عرفتم يا مجاعة ؟ إذا كان اسم اإلشارة ـ نرجع إىل اسم  )) هؤالء ((بالكاف وهنا مل يقرن بالكاف بل قال: 

  :  ؛ وهلذا قال ابن مالك اإلشارة اآلن بالنحو ـ إذا كان اسم اإلشارة للبعيد أيت بالكاف

  بالكاف حرفا دون الم أو معه    والالم إن قدمتها ممتنعة                                            

  المكان وبه الكاف صال دان   ا وتي أشر إلى بذا وذي وت

  ؛ في البعد



؛ وإذا كان اسم اإلشارة للبعيد فالبد  يف القرب ال تصلح بالكاف  ؛ معناه الشاهد: وبه الكاف صال يف البعد

)) ومع قرم أتى ا  هاأنتم هؤالء ((؛ إذا املشار إليه قريب  ؛ وإذا كان أبعد ويؤتى بالالم أيضا من الكاف

هاأنتم  (( التنبيه للداللة على بالدم وأم مع قرم وقرب اإلشارة إليهم عال بالدة عظيمة حيتاجون إىل التنبيه .

يعين خاصمتم فيما لكم به علم وهو التوراة بالنسبة لليهود واإلجنيل  )) هؤالء حاججتم فيها لكم به علم

اإلجنيل وكانت احملاجة يف التوراة من اليهود ويف اإلجنيل من بالنسبة للنصارى؛ يعين أنكم إذا حاججتم يف التوراة و 

براهيم وما هو عليه من إحتاجون فيما ليس لكم به علم وهو ؛ لكن مل  النصارى فهذه حماجة فيما فيه علكم لكم

وخاصمتم  يف دين اإلسالم يعين حاججتم فيه )) ((حاججتم فيما لكم به علمالدين؛ وقيل: املراد بقوله: 

براهيم دين اليهود والنصارى وأنتم تعلمون أن اإلسالم دين اهللا احلق؛ ألن إبراهيم، دين إتقولون ليس على دين 

آتيناهم  الذين :((اليهود والنصارى يعلمون أن دين حممد صلى اهللا عليه وسلم هو دين احلق؛ قال اهللا تعاىل

)) فصار احملاجة اآلن يف  نهم ليكتمون الحق وهم يعلمونالكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا م

 فلم ((؛  ، يف دين اإلسالم وما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم أيش؟ إما يف الكتابني وإما يف اإلسالم

واحملاجة اليت يراد ا إثبات الباطل وإبطال احلق مذمومة حىت وإن كانت عن  )) تحاجون فيما ليس لكم به علم

 (( براهيم عليه الصالة والسالم .إحتاجون فيما ليس لكم به علم وهو ؛ فكيف  علم؛ بل عن علم أشد ذنباال

براهيم ويف شأن حممد صلى اهللا عليه إلم األمر على ما هو عليه يف شأن )) واهللا يع واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون

؛ ونفي العلم عنهم هنا  تعاىل من هذا وغريه؛ وأنتم ال تعلمون ما يعلمه اهللا  وسلم وفيش شأن موسى وعيسى

 ال ((؛ فهو يف األول قال:  ليس رفعا لإلمث عنهم ولكنه إيذان جبهلهم وجهالتهم وأن تصرفهم كتصرف اجلاهل

يف الرأي والتدبري وبني اجلهل يف العلم والتصور؛ فجمع بني السفه  )) ال تعلمون (() ويف الثاين قال: ) تعقلون

براهيم ذكرا صادرا عن علم ال عن إوجل حال  مث ذكر اهللا عز  واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون )). ((وهلذا قال: 

)) يعين ليس على ملتكم أيها اليهود وال على ملتكم أيها  براهيم يهوديا وال نصرانياإما كان  ((جهل فقال: 

براهيم أن اليهود يقولون هو منا والنصارى هو منا إعلى قول من يقول: إن حماجتهم يف ؟ هذا  ؛ عرفتم النصارى

براهيم على ما أنتم إوعلى القول الثاين يعين ما كان  )) نصرانيا براهيم يهوديا والإما كان  ((فنفى اهللا ذلك 

؛ فلو أن  م ولكن كان حنيفا مسلماعليه من التعصب والتمسك بدينكم وإن كان منسوخا بطل بدين اإلسال

يا التبع من ؟ حممدا صلى اهللا عليه وسلم ومل يكن كحالكم يبقى على ما هو عليه من دينه كما براهيم كان حإ

براهيم يسري سري اليهود فيتعصب إعلى القولني السابقني أي ما كان ؛ فاآلية اآلن حتتمل الوجهني بناء  بقيتم أنتم

)) أي على دين  ما كان يهوديا ((ه ؛ وليس املعىن على القول الثاين أي أن وال يسري سري النصارى فيتعصب



 ؛ (( اليهود أو على دين النصارى بل ما كان على طريقتهم يف التعصب ملا هم عليه وإن تبني أن احلق يف خالفه

يف  ؛ ألن احلنف أي مائال عن الشرك )) كان حنيفا ((؛  )) عليه الصالة والسالم و لكن كان حنيفا مسلما

فهو جامع عليه الصالة والسالم   )) مسلما ((؛ فهو مائل عن الشرك مثبت للتوحيد وهلذا قال:  األصل امليل

  . )) مسلما ((؛ وهلذا قال:  بني الرباءة من الشرك براءة كاملة وبني حتقيق اإلسالم حتقيقا كامال

  كيف نعرا ؟  )) ((حنيفا مسلماوهنا إشكال يف اإلعراب يف قوله: 

   ؛ كان حنيفا خرب كانيعين هو   الطالب :

  ومسلما ؟   الشيخ :

  خرب ثاين؛  الطالب :

  ؟ثاين ؟ جيوز تعدد اخلرب الشيخ :

  نعم عبد الرمحن؟   الشيخ :

  ، ليس . . .كان حنيفا وكان مسلما. معطوف على حرف عطف الطالب :

  حال يا شيخ ؟  الطالب :

  حال من أين ؟ الشيخ :

  ؟  صفة الطالب :

وكان اهللا غفورا  ((خرب ثاين، وتعدد اخلرب جائز؛  مسلما )) ))  (( حنيفا مسلما ((صفة أليش ؟  الشيخ :

  كثري يف القرآن .  )) رحيما

؛ فيشمل اإلسالم الذي هو عمل اجلوارح واإلميان الذي هو  يعين مسلما هللا ظاهرا وباطنا مسلما )) ((وقوله: 

مهمة وهي أنه إذا أطلق اإلسالم وأفرد مشل اإلميان وإذا أطلق اعتقاد القلوب وأعمال القلوب ؛ وهذه قاعدة 

اإلميان وأفرد مشل اإلسالم؛ وإذا اقرتنا صار اإلسالم يف الظاهر واإلميان يف الباطن؛ وهذه هي قاعدة أهل السنة 

 باإلسالم( واجلماعة وعليها يدل الكتاب والسنة؛ فقد وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلميان لوفد عبد قيس 



ووصف اهللا الصالة باإلميان  بشهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة . . )

إن الدين عند  ((أي صالتكم إىل بيت املقدس؛ وقال اهللا تعاىل:  وما كان اهللا ليضيع إيمانكم )) ((يف قوله: 

هنا مسلما هللا ظاهرا وباطنا  )) مسلما ((ن وأفعال اجلوارح؛ فـ) وهو يشمل كل الدين باإلميااإلسالم ) اهللا

يعين هذه اجلملة وإن   )) ((حنيفا)) هذا تأكيد لقوله:  وما كان من المشركين (( . فيشمل اإلميان واإلسالم

ال شركا كانت معطوفة بالواو لكنها يف املعىن مؤكدة ملا سبق؛ يعين ما كان من الذين يشركون باهللا ال شركا خفيا و 

ظاهرا بل كان حيارب الشرك وصرب على الدعوة إىل التوحيد إىل أن ألقي يف النار عليه الصالة والسالم؛ ولكن  

)) هذا احلكم  (( إن أولى الناس )). براهيمإ(( كوني بردا وسالما على كان جزائه على ذلك أن قيل للنار: 

إن أولى  ((بني هؤالء اخلصوم؛ اخلصوم ثالثة: اليهود والنصارى واملسلمون؛ شف احلكم من احلكم العدل: 

الذي هو ركن اجلملة  أ ي أن يكون خربا وجعله هو املبتدقدم هنا ما كان ينبغ الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ))

ومل يقل: إن الذين اتبعوه أوىل به؛ ألجل  )) بإبراهيم للذين اتبعوهإن أولى الناس  اليت يسند إليها اخلرب فقال: ((

)) من اليهود والنصارى واملشركني وأصحاب األوثان  أولى الناس ((أن حيكم بأن األولية هلؤالء ال لغريهم؛ 

ر؟ ال، ويش إعراا ؟ حرف ج للذين )) (()) وهنا نسأل آدم عن الالم يف قوله:  للذين اتبعوه ((وغريهم من؟ 

حرف جر يكسر يف مثل هذا؛ تأكيد، للتوكيد أي نعم للتوكيد وإّن أيضا للتوكيد فتكون اجلملة مؤكدة مبؤكدين: 

للذين اتبعوه من بين إسرائيل ممن سبق النيب صلى  )) للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ((بإن والالم؛ قال: 

وهذا  ((اهللا عليه وسلم والشك أنه تبعه كثري من املؤمنني الذين آمنوا به يف حياته والذين اتبعوا طريقته بعد مماته؛ 

هذا  (( )) شف ـ اهللا أكرب ـ املشار إليه حممد صلى اهللا عليه وسلم وكفى به فخرا أن يشري إليه رب العاملني النبي

هذا شرف عظيم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكون اهللا يشري إليه ذه اإلشارة مفيدة للقرب؛ مل  )) النبي

)) إشارة إىل قربه؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم أقرب الناس منزلة إىل اهللا  وهذا النبي ((يكن وذلك النيب؛ بل قال: 

)) كذا؟ على هذه القراءة النيب مشتق من  النبيئ (()) فيها قراءة:  منواوهذا النبي والذين آ ((سبحانه وتعاىل 

؟ مبعىن فاعل ألنه خمرب ومبعىن فعيل ألنه خمرب؛ وهلذا قال ابن  ؛ صح النبأ فهو فعيل مبعىن فاعل ومبعىن مفعول

مبعىن مفعل )؛ فهو فعيل مبعىن فاعل وفعيل  وهو الصادق المصدوق مسعود رضي اهللا عنه يف وصف الرسول: (

؛  ويبقى عندنا كيف يكون فعيل مبعىن مفعل ؟ فعيل أن قلت مبعىن فاعل ؟ مبعىن مفعول وفعيل مبعىن مفعل .

   طيب فعيل مبعىن مفعول كثري مثل: جريح كثري محيد قتيل، كثري؛ لكن فعيل مبعىن مفعل كيف ذلك ؟


